สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ประจําปงบประมาณ 2552

องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

คํานํา
การติดตามประเมินผลโครงการเปนหนาทีส่ ําคัญอยางหนึ่งในการดําเนินงานพัฒนาองคการ
ปกครองสวนทองถิ่นและเพือ่ ใหเปนไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 หมวดที่ 6 ขอ (28) องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส ได
ดําเนินการตามขั้นตอนของระเบียบฯ ดังกลาวขางตน โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนารายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการการ
พัฒนาทองถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบตอไป

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน

สารบัญ
ความสําคัญของการติดตามและประเมินผลแผน
การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตร (พ.ศ. 2551-2555)
แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ขอมูลทั่วไป
ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามป
ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาป 2552
การเบิกจายงบประมาณป 2552
รายละเอียดแนบ
โครงการที่ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําป 2552
***************
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ความสําคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น
การติดตามถือไดวาเปนเครื่องมือที่จําเปนในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่
ดําเนินการอยูโ ดยที่ “การติดตาม (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อให
ขอมูลปอนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดําเนินโครงการ ปญหาที่กําลังเผชิญอยูและประสิทธิภาพของ
วิธีการดําเนินงาน หากไมมรี ะบบติดตามของโครงการแลว ยอมสงผลใหเกิดความลาชาในการดําเนินงานให
ลุลวง คาใชจายโครงการสูงเกินกวาที่กําหนดไว กลุมเปาหมายหลักของโครงการไมไดรับประโยชนหรือ
ไดรับนอยกวาที่ควรจะเปน เกิดปญหาในการในการควบคุมคุณภาพของการดําเนินงาน เสียเวลาในการ
ตรวจสอบความขัดแยงในการปฏิบัติงานภายในหนวยงานหรือระหวางหนวยงานกับกลุมเปาหมายทีไ่ ดรับ
ประโยชนจากโครงการ
ในสวนของ “การประเมินผล” นั้น เปนสิ่งหนึ่งที่จําเปนสําหรับการดําเนินการเชนเดียวกับการ
ติดตามเพราะผลที่ไดจากการประเมินจะใชในการปรับปรุง แกไข การขยายขอบเขต หรือการยุตกิ าร
ดําเนินการซึ่งขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเปนสิ่งที่บงชี้วาแผนงานที่
กําหนดไวไดมีการปฏิบัติหรือไม อยางไร อันเปนตัวชี้วดั วาแผนหรือโครงการที่ไดดาํ เนินการไปแลวนั้น
ใหผลเปนอยางไร นําไปสูความสําเร็จตามแผนงานที่กําหนดไวหรือไม อีกทั้งการติดตามและประเมินผล
แผนยังเปนการตรวจสอบดูวา มีความสอดคลองกับการใชทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ไดจาก
การติดตามและประเมินผลถือเปนขอมูลยอยกลับ (feedback) ที่สามารถนําไปใชในการปรับปรุงและการตัด
สิ้นใจตอไป นอกจากนี้ การประเมินผลยังถือเปนกระบวนการตัดสินคุณคาและการตัดสินใจอยางมี
หลักเกณฑโดยใชขอมูลที่เก็บรวยรวมอยางมีระบบ มีความเที่ยงตรงเปนปรนัย เชื่อถือได

ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว
งบประมาณทีต่ ั้งไว (บาท) งบประมาณที่เบิกจาย(เบิก)
1. โครงการสงเสริมกลุมเย็บผา อบต.หนองหงส
68,000.46,000.2. โครงการฝกอบรมเพิ่มศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานองคกรสตรีตําบลหนองหงส
219,000.- 219,000.3 โครงการจางเหมาปรับปรุงโรงผลิตปุย ม.4
74,400.74,400.ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
งบประมาณทีต่ ั้งไว (บาท) งบประมาณที่เบิกจาย(เบิก)
1. โครงการรณรงคปองกันควบคุมโรคไขเลือดออก ตําบลหนองหงส
98,000.98,000.2. โครงการสงเสริมประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาสองขางถนน
1,560.1,560.3. โครงการองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส ปองกันและบรรเทาอัคคีภัย 98,000.91,520.4. โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานของ อสม.สถานีอนามัยหนองหงส
71,000.71,000.5. โครงการ อสม.ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาชุมชน (ทางขาม)
252,700.- 252,700.6. โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ อสม. (กาชาด)
123,788.36 123,788.36
7. โครงการจางเหมาถมดินขางโรงประชุม ม.12
22,900.22,900.8. โครงการจางเหมาปรับปรุงลานกีฬาตานยาเสพติด ม.5
30,300.30,300.9. โครงการกอสรางตอเติมโรงประชุม ม.10
50,000.50,000.10. โครงการชวยกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสงกรานต
23,340.23,340.11. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใชสมุนไพรในชีวิตประจําวัน
20,541.20,541.12. โครงการจัดตั้งและพัฒนาชมรมผูสูงอายุ (รดน้ําผูสงู อายุ
10,300.10,300.13. โครงการจัดสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันมหกรรมกีฬาทองถิ่นไทย ไทคัพ ครั้งที่ 7
40,000.40,000.14. โครงการรวมแขงขันกีฬานักเรียนคนพิการ
6,000.4,400.15. โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม 51
90,120.38,270.16. โครงการแขงขันกีฬา “ทุงสงเกมส” ครั้งที่ 7
197,000.- 197,000.17. โครงการเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ เทคนิคทุงสงมินิ-ฮาลฟมาราธอน ครั้งที่ 7
200,000.- 200,000.18. โครงการสรางสุขภาพคนตําบลหนองหงส
4,500.4,500.19. โครงการแขงขันกีฬาหนองหงสเกมส ครั้งที่ 2 ตานยาเสพติด
400,000.- 377,440.20. โครงการแขงขันกีฬาสานสามัคคีตานยาเสพติด “ทองถิ่นทุงสงสัมพันธ”ครั้งที่ 2
19,600.19,600.-

21. โครงการชวยกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลปใหม

69,360.-

69,360.-

ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งบประมาณทีต่ ั้งไว (บาท) งบประมาณที่เบิกจาย(เบิก)
1. โครงการสนับสนุนกิจกรรมการศึกษาเพื่อชุมชนตําบลหนองหงส
33,360.33,360.2. โครงการบวชชีพราหมณ ตําบลหนองหงส
10,750.10,750.3. โครงการจัดตั้งศูนยการเรียนรูชุมชน ตําบลหนองหงส
500,000.- 440,530.4. โครงการแหและสรงน้ําพอทานคลาย
17,000.8,900.5. โครงการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณีทอ งถิ่น
20,000.17,000.6. โครงการเทิดไทองคราชันย 80 พรรษา
238,000.- 238,000.7. โครงการลอยกระทงประจําป 2550
150,000.- 100,786.8. โครงการศึกษาดูงานมหกรรมการจัดการศึกษาทองถิ่นประจําป 2551
33,360.33,360.9. โครงการพัฒนาศูนยเด็กเล็กบานนาเกิด
3,900.3,900.10. โครงการวันกตัญูเฉลิมพระเกียรติ
6,500.5,500.11. โครงการพัฒนาศูนยเด็กเล็กบานนาปาประชาสรรค
99,000.99,000.12. โครงการจางเหมาปรับปรุงหองคอมพิวเตอร ศรช.ม.8
86,700.86,700.13. โครงการติดตั้งอินเตอรเน็ตความเร็วสูง(ADSL)
32,400.32,400.14. โครงการตอนรับคณะนักวิ่งเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาแดพอหลวงของปวงชนชาวไทย
2,780.2,780.15. โครงการสงเสริมประเพณีทองถิ่น ม.14
50,000.50,000.16. โครงการสวดมนตเฉลิมพระเกียรติ 80 ความดีเฉลิมพระเกียรติ
11,250.11,250.ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
งบประมาณทีต่ ั้งไว (บาท)
1. โครงการจางเหมาปรับปรุงถนนหินคลุก 5 หมูบาน
2. โครงการจางเหมาซอมแซมถนนคอนกรีต ม.11
3. โครงการจางเหมาขุดลอกเหมืองระบายน้ํา ม.5,8,14
4. โครงการจางเหมากอสรางรางระบายน้ําคอนกรีต ม.7
5. โครงการจางเหมากอสรางรางระบายน้ํา ม.3
6. โครงการจางเหมาขุดลอกทางระบายน้าํ หนองเหรียง-คลองจัง
7. โครงการจางเหมาซอมแซมตลิ่งลําคลองวังหีบ-นบเพิง ม.2
8. โครงการจางเหมาซอมแซมทอระบายน้ํา ม.4 ตอเขต ม.11

งบประมาณที่เบิกจาย(เบิก)
96,000.96,000.32,000.32,000.88,000.88,000.46,000.46,000.50,000.50,000.34,900.34,900.44,000.44,000.98,000.98,000.-

9. โครงการจางเหมาปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณหนา อบต.
10. โครงการจางเหมาซอมแซมถนนหินคลุก ม.3,4,8,10,14
11. โครงการจางเหมาซอมแซม ศพด.บานควนไมแดง ม.7
12. โครงการจางเหมาซอมแซมผิวจราจรถนนลาดยาง ม.9
13. โครงการจางเหมากอสรางรางระบายน้ํา คสล. ม.6
14. โครงการจางเหมาปรับปรุงถนน ม.3 (3 สาย)
15. โครงการจางเหมาติดตั้งแรงดันน้ํา ปมหอยโขง ม.9
16. โครงการจางเหมาซอมแซมระบบประปา ม.14
17. โครงการจางเหมาปรับปรุงถนนหินคลุก ม.8,13
18. โครงการจางเหมาปรับปรุงถนน ม.7,8
19. โครงการจางเหมาซอมแซมระบบประปา ม.14
20. โครงการจางเหมาซอมแซมระบบประปา ม.12
21. โครงการจางเหมาวางทอระบายน้ําพรอมบอพัก ม.2
22. โครงการจางเหมาปรับปรุงถนน ม.5
23. คาขยายเขตไฟฟา

14,600.14,600.92,500.92,500.13,700.13,700.98,800.98,800.77,900.77,900.29,900.29,900.93,500.93,500.21,120.21,120.98,900.98,900.98,000.98,000.47,656.47,656.10,400.10,400.24,600.24,600.22,200.22,200.5,000,000.- 5,000,000.-

ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
งบประมาณทีต่ ั้งไว (บาท) งบประมาณที่เบิกจาย(เบิก)
1. โครงการกําจัดขยะมูลฝอย
60,750.60,750.ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร
งบประมาณทีต่ ั้งไว (บาท) งบประมาณที่เบิกจาย(เบิก)
1. โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภา/นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 710,000.- 710,000.2. โครงการฝกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมพนักงาน อบต.หนองหงส
94,300.4,000.3. โครงการประชาสัมพันธองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
26,800.26,800.4. โครงการปรับปรุงและเพิม่ ประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร
29,030.29,030.5. โครงการ อบต.สัญจรพบประชาชน
93,000.56,900.6. โครงการณรงคสงเสริมประชาธิปไตย
92,800.73,752.7. โครงการจัดทําปายเพื่อประชาสัมพันธการชําระภาษี
30,000.30,000.8. โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค
25,000.25,000.9. จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรแจคเตอร
93,000.89,400.10. จัดซื้อโทรทัศนสี
15,000.15,000.-

11.
12.
13.
14.
15.
16.

จัดซื้อเครื่องเลน DVD
9,000.9,000.จัดซื้อตูเก็บเอกสาร
13,000.12,100.จัดซื้อรถบรรทุกขยะ
1,990,000.- 1,685,000.โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ 10,430.10,430.โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัว 5 ธันวาคม มหาราช 29,780.29,780.โครงการลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ฯ และสมเด็จพระพีน่ างเธอฯ
15,800.15,800.17. โครงการถวายไวอาลัยพระพี่นาง เจาฟาของชาวไทย
93,547.90
93,547.90

สรุปโครงการดําเนินงานป 2551
1. โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภา/นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
710,000.- บาท
2. โครงการสนับสนุนกิจกรรมการศึกษาเพื่อชุมชนตําบลหนองหงส
33,360.- บาท
3. โครงการฝกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมพนักงาน อบต.หนองหงส
94,300.- บาท
4. โครงการสงเสริมกลุมเย็บผา อบตงหนองหงส
68,000.- บาท
5. โครงการจัดสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันมหกรรมกีฬาทองถิ่นไทย ไทคัพ ครั้งที่ 7 40,000.- บาท
6. โครงการรณรงคปองกันควบคุมโรคไขเลือดออก ตําบลหนองหงส
98,000.- บาท
7. โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ
10,430.- บาท
8. โครงการบวชชีพราหมณ ตําบลหนองหงส
10,750.- บาท
9. โครงการจัดตั้งศูนยการเรียนรูชุมชน ตําบลหนองหงส
500,000.- บาท
10. โครงการรวมแขงขันกีฬานักเรียนคนพิการ
6,000.- บาท
11. โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานองคกรสตรีตําบลหนองหงส 219,000.- บาท
12. โครงการประชาสัมพันธองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
26,800.- บาท
13. โครงการเลี้ยงปลาองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
100,000.- บาท
14. โครงการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาสองขางถนน
1,560.- บาท
15. โครงการแหและสรงน้ําพอทานคลาย
17,000.- บาท
16. โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร
29,030.- บาท
17. โครงการ อบต.สัญจรพบประชาชน
93,000.- บาท
18. โครงการองคการบริหารสวนตําบลหนองหงสปองกันและบรรเทาอัคคีภัย
98,000.- บาท
19. โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานของ อสม.สถานีอนามัยหนองหงส
71,000.- บาท
20. โครงการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น
20,000.- บาท
21. โครงการรณรงคสงเสริมประชาธิปไตย
92,800.- บาท
22. โครงการจัดทําปายเพื่อประชาสัมพันธการชําระภาษี
30,000.- บาท
23. โครงการ อสม.ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาชุมชน
252,700.- บาท
24. โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัว 5 ธันวา มหาราช
29,780.- บาท
25. โครงการลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ฯ และสมเด็จพระพีน่ างเธอฯ 15,800.- บาท
26. โครงการติดตั้งอินเตอรเน็ตความเร็วสูง (ADSL)
32,400.- บาท
27. โครงการกําจัดขยะมูลฝอย
60,750.- บาท
28. โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม 51
90,120.- บาท
29. โครงการเทิดไทองคราชันย 80 พรรษา
238,000.- บาท

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

โครงการลอยกระทงประจําป
โครงการแขงขันกีฬา “ทุงสงเกมส” ครั้งที่ 7
โครงการศึกษาดูงาน มหกรรมการจัดการศึกษาทองถิ่นประจําป 2551
โครงการพัฒนาศูนยเด็กเล็กบานนาเกิด
โครงการเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ เทคนิคทุงสงมินิ-ฮาลฟมาราธอน ครั้งที่ 7
โครงการสรางสุขภาพคนตําบลหนอหงส
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานองคกรสตรีตําบลหนองหงส
โครงการถวายไวอาลัยพระพี่นาง เจาฟาของชาวไทย
โครงการแขงขันกีฬาหนองหงสเกมส ครั้งที่ 2 ตานยาเสพติด
โครงการวันกตัญูเฉลิมพระเกียติ
โครงการพัฒนาศูนยเด็กเล็กบานนาปาประชาสรรค
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค
โครงการแขงขันกีฬาสานสามัคคีตานยาเสพติด “ทองถิ่นทุงสงสัมพันธ” ครั้งที่ 2
โครงการศึกษาดูงานเพือ่ เพิ่มประสิทธิภาพของ อสม.
โครงการจางเหมาปรับปรุงถนนหินคลุก 5 หมูบา
โครงการคาจางเหมาซอมแซมถนนคอนกรีต ม.11
โครงการจางเหมาขุดลอกเหมืองระบายน้ํา ม.5,8,14
โครงการจางเหมากอสรางรางระบายน้ําคอนกรีต ม.7
โครงการจางเหมากอสรางรางระบายน้ํา ม.3
โครงการกอสรางตอเติมโรงประชุม ม.10
โครงการจางเหมาขุดลอกทางระบายน้ํา หนองเหรียง-คลองจัง
โครงการจางเหมาซอมแซมตลิ่งลําคลองวังหีบ-นบเพิง ม.2
โครงการจางเหมาซอมแซมทอระบายน้ํา ม.4 ตอเขต ม.11
โครงการจางเหมาปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณหนา อบต.
โครงการจางเหมาซอมแซมถนนหินคลุก ม.3,4,8,10,14
โครงการจางเหมาซอมแซม ศพด.บานควนไมแดง ม.7
โครงการจางเหมาซอมแซมผิวจราจรถนนลาดยาง ม.9
โครงการจางเหมากอสรางรางระบายน้ํา คสล. ม.6
โครงการจางเหมาถมดินขางโรงประชุม ม.12
โครงการจางเหมาปรับปรุงถนน ม.3 (3 สาย)
โครงการจางเหมาปรับปรุงลานกีฬาตานยาเสพติด ม.5
โครงการจางเหมาปรับปรุง ศพด. ม.4

150,000.- บาท
197,000.- บาท
33,360.- บาท
3,900.- บาท
200,000.- บาท
4,500.- บาท
216,320.- บาท
93,547.90 บาท
400,000.- บาท
6,500.- บาท
99,000.- บาท
25,000.- บาท
19,600.- บาท
123,788.36 บาท
96,000.- บา
32,000.- บาท
88,000.- บาท
46,000.- บาท
50,000.- บาท
50,000.- บาท
34,900.- บาท
44,000.- บาท
98,000.- บาท
14,600.- บาท
92,500.- บาท
13,700.- บาท
98,800.- บาท
77,900.- บาท
22,900.- บาท
29,900.- บาท
30,300.- บาท
99,000.- บาท

62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.

โครงการจางเหมาปรับปรุงโรงผลิตปุย ม.4
โครงการจางเหมาติดตั้งแรงดันน้ํา ปมหอยโขง ม.9
โครงการจางเหมาซอมแซมระบบประปา ม.14
โครงการจางเหมาปรับปรุงถนนหินคลุก ม.8,13
โครงการจางเหมาปรับปรุงหองคอมพิวเตอร ศรช.ม.8
โครงการจางเหมาปรับปรุงถนน ม.7,8
โครงการจางเหมาซอมแซมระบบประปา ม.14
โครงการจางเหมาซอมแซมระบบประปา ม.12
โครงการจางเหมาวางทอระบายน้ําพรอมบอพัก ม.2
โครงการจางเหมาปรับปรุงถนน ม.5

74,400.- บาท
93,500.- บาท
21,120.- บาท
98,900.- บาท
86,700.- บาท
98,000.- บาท
47,656.- บาท
10,400.- บาท
24,600.- บาท
22,200.- บาท

